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RESUMO

INDUÇÃO PAPILAR EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS EXTENSOS ATRAVÉS
DE RESTAURAÇÕES ADESIVAS PROVISÓRIAS:
RELATO DE UM CASO CLÍNICO

Alessandra Bramatti
Prof. Orientador Edson Medeiros de Araújo Júnior
Dezembro 2005

Os diastemas configuram um problema estético comum e freqüente, gerando desarmonia e
prejudicando a simetria do sorriso. Um dos grandes desafios da odontologia estética é a
realização de fechamento de diastemas extensos, onde, na realização de simples restaurações,
pode haver a formação de triângulos negros interdentais, ocorrentes do não acompanhamento
do tecido gengival ao contorno dental, não oferecendo, assim, uma solução natural e
agradável ao paciente. Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é descrever um
protocolo de execução dos procedimentos realizados no fechamento de diastemas extensos
onde existe a necessidade de condicionamento de tecido gengival, através de restaurações
adesivas provisórias, para atingir a excelência estética final

Palavras chave: Diastema, estética, papilar dentária.

ABSTRACT

PAPILLARY INDUCTION IN THE CLOSURE OF LARGE DIASTEMAS
THROUGH TEMPORARY ADHESIVE RESTORATIONS:
A CASE REPORT

Alessandra Brarnatti

Prof. Orientador Prof. Orientador Edson Medeiros de Araújo Júnior
December 2005

Diastemas configure a common and frequent aesthetic problem, generating disharmony and

harming the symmetry of the smile. One of the aesthetic dentistry biggest challenges is the
large diastemas closing accomplishment, where, in the simple restorations, it can have black
triangles formation between the teeth, provoked by the not accompaniment of the gingival
tissue to the dental contour, not offering, thus, a natural and pleasant solution to the patient. In
this context, the aim of this paper is to describe an execution protocol of the accomplished
procedures in the large diastemas closing where there is gingival tissue conditioning
necessity, through temporary restorations to reach the final aesthetic excellency.
Keywords: Diastema, esthetics, dental papilla.
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INTRODUÇÃO

0 desejo de parecer atraente já não é mais considerado um sinal de vaidade.
Em um mundo competitivo, dos pontos de vista econômico e social, uma aparência

agradável é uma necessidade.
.1 á que a face é a parte mais exposta do corpo e a boca uma característica proeminente,
os dentes yam recebendo cada vez mais atenção. (GOLDEM, 2000).

Influenciados pelos padrões estéticos estabelecidos pela sociedade estamos todos na
busca da perfeição, do belo, da harmonia. E nesse contexto ter um sorriso saudável,
harmonioso se torna indispensável para o indivíduo fazer parte desses padrões e ser melhor
aceito pela sociedade. (SCHISED, 2000).
Aliado a isso a odontologia moderna vem passando por transformações e estas devem
atender aos conceitos de estética impostos por pacientes e cirurgiões dentista.
Novos materiais e técnicas restauradoras são constantemente desenvolvidos de acordo
com valores de exigência da sociedade moderna. Além disso, o desenvolvimento tecnológico
e cientifico, na área restauradora, promoveu o surgimento de sistemas adesivos e resinas
compostas com maior capacidade de unido e menor ou nenhuma necessidade de se realizar
preparos prévios.
importante salientar que a obtenção do sucesso funcional e estético das restaurações
adesivas diretas depende, principalmente, do cirurgião dentista que deve compreender os
princípios básicos dos sistemas adesivos e das resinas compostas atuais, além de ter uma visão

multidisciplinar,que lhe possibilite diagnosticar e planejar o caso corretamente.
A dentistica estética requer observação, paciência e aplicação meticulosa das técnicas
e protocolos existentes.
Atualmente, tratamentos na região anterior não são considerados sucesso quando
somente função e saúde são restauradas, mas sim quando se alcança estética. 0 uso de resinas
compostas no tratamentos de defeitos estruturais do sorriso é uma escolha segura,simples e
de custo relativamente baixo.
Dentes brancos bem contornados e bem alinhados estabelecem padrão de beleza.
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Nesse sentido, a presença de diastemas configuram um problema estético comum e
freqüente. Gerando desarmonia e prejudicando a simetria do sorriso. (10EROSUO et al. 2005).
0 fechamento de diastemas resulta em uma transformação imediata e dramática do
sorriso, e possuem influência positiva na saúde emocional e auto-estima do paciente.
Um passo importante durante o tratamento é o papel que o paciente desenvolve.
Pacientes são apreensivos com relação ao resultado esperado,

e por isso devem receber

explicações sobre a técnica e os protocolos utilizados. Fotografias 'antes' e "depois" podem
ser um meio (nil para se apontarem as vantagens do tratamento ao paciente, que pode e
deverá interferir no formato final dos dentes alterados.0 ensaio restaurador realizado

previamente ao definitivo reduz o impacto da mudança, alem de atuar como elemento de
marketing para motivar o paciente sobre o resultado final.
Os espaços negros interditais provenientes da presença de diastemas geralmente
causam uma insatisfação pessoal por proporcionarem, na grande maioria das vezes, um
aspecto antiestético na arquitetura do sorriso.
Diversas podem ser as causas ou etiologias que originam o surgimento de diastemas,
de modo que um correto diagnóstico ou identificação delas é fundamental na definição de um
adequado plano de tratamento. (ARAÚJO JÚNIOR, 1995).
As causas dos diastemas incluem crescimento e desenvolvimento anormais dos
maxilares, discrepância do tamanho dental, transpasse vertical excessivo dos incisivos
superiores, angulação mesio distal e vestibulolingual dos incisivos superiores, condições
patológicas (anomalias, interferências oclusais e doença perioidontal), freio labial persistente,
macroglossia ou hábitos orais. (OESTERLE et al. 2005).
Dessa forma, em virtude das diversas etiologias, diferentes condutas podem ser
realizadas, envolvendo, muitas vezes mais de uma especialidade.
Dentre as opções sugeridas a ortodontia e a dentistica são as mais indicadas.
0 fechamento de diastema com restaurações diretas é um procedimento recomendado
e amplamente realizado na prática clinica por apresentar soluções simples, rápidas ,previsíveis
e de baixo custo,ao passo que a ortodontia necessita do uso de aparatologia fixa,o que reflete

em um tratamento complexo mais prolongado e de custo superior.
Técnicas de fechamento de diastema utilizando resinas composta adesivas adicionadas
a um dente integro são soluções conservadoras não destrutivas possibilitando modificações e
aprimoramentos, devolvendo ao paciente o convívio social sem os constrangimentos de uma
estética deficiente.
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A seqüência clinica apresentada nesse trabalho tem como finalidade servir como
protocolo para realizações de fechamentos de diastemas extensos onde exista a necessidade
do condicionamento dos tecidos gengivais para um melhor resultado final.

1. CASO CLÍNICO

Paciente do sexo masculino, 24 anos, aluno do curso de graduação em Odontologia da
Universidade Federal de Santa Catarina, durante conversa informal foi observado a presença
de diastemas entre os incisivos centrais superiores e a papila em forma de platô ,mas o
paciente não apresentava nenhuma insatisfação e quando questionado sobre a possibilidade da
realização de tratamento restaurador para fechamento do diastema com indução papilar, ele
alegou já estar habituado com o espaço e que não gostaria de realizar o tratamento restaurador
para não se tornar "escravo" da resina.

Então foi proposto a ele um ensaio restaurador, para que avaliasse avaliar o resultado.
Após o ensaio restaurador o paciente apresentou-se motivado, querendo assim realizar o
tratamento restaurador.

1.1 Protocolo de Atendimento

Inicialmente foi realizado exame clinico no qual constatamos excelente higiene oral do
paciente e ausência de bolsa periodontal, também pudemos avaliar a presença de tecido na
regido da papila para o condicionamento gengival e através da soldagem nos certificamos que
a distância da crista óssea ao futuro ponto de contato a ser restaurado não ultrapassaria h
5mm, requisitos básicos para a realização do tratamento restaurador com indução papilar.
0 arco superior do paciente foi moldado com um elastómero não aquoso, A base de
silicona de adição (Express, 3M ESPE, St.Paul; MN) e vazado com gesso especial.
No modelo de gesso foram realizados desgastes nas porções gengivais das áreas de
contorno cervical mesial dos incisivos centrais,dando uma nova forma piramidal cônica
similar ao de uma papila.
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1
Figura 1: Modelo vazado em gesso especial para confecção das restaurações provisórias.
Figura 2: Lamina de bisturi para realização dos desgastes na porção gengival.

3
semelhante ao de
cônica
apresenta
forma
piramidal
porção
gengival
desgaste
a
Figura 3: Após
uma papila.
Na região do desgaste é feita aplicação do agente isolante á base de glicerina e
posteriormente aplicação de resina de micro partículas (Durafill VS, kulzer, Alemanha) para a
confecção das restaurações provisórias. 0 objetivo das restaurações provisórias sera promover
uma compressão gradual na região gengival, remodelando o tecido, resultando na forma
cônica similar ao de uma papila.
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4
Figura 4: Aplicação do agente isolante.
Figura 5: As restaurações são realizadas com resina de microparticula.

5

Após a polimerizacão das restaurações, elas são removidas do modelo e realizado um
polimento com discos de lixa (Soft-Lex Pop-On, 3M ESPE, St.Paul, MN) .

7

6
Figura 6: Polimerização das restaurações por 60 segundos.
Figura 7: Remoção das restaurações provisórias do modelo de gesso.

8

Figura 8: Com discos de lixa é realizado polimento nas restaurações.
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E realizada então a prova das restaurações provisórias. Este é um momento que
merece muita atenção, pois deve ocorrer uma isquemia no local da compressão e ela deverá
desaparecer após cinco minutos, se a isquemia não ocorrer deve-se aumentar a quantidade de
material restaurador, no entanto se a isquemia persistir além desse intervalo elas deverão ser
desgastadas caso contrário poderá haver uma necrose nesse tecido. A isquemia representa a
compressão do tecido, que irá promover a sua remodelação.
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9
Figura 9: Adaptação das restaurações ao espaço interdental, ocorrendo uma compressão do
tecido criando uma esquemia.
Figura 10: Após intervalo de cinco minutos o desaparecimento da isquemia.

Realizamos uma profilaxia e um fio retrator (Ultrapak 00, Ultradent Productions,
South Jordan, EUA)d posicionado na região vestibular do sulco gengival ,para proporcionar o
acesso, posteriormente 6 realizado condicionamento com gel Acido fosfórico em uma pequena
Area da superficie interproximal por 15 segundos, lavagem e aplicação do sistema adesivo
(Adapter Single Bonder, 3M

11

12

15
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Figura 11: Inset-0o do fio retrator para facilitar o acesso por 15 segundos em uma
pequena area interproximal.
Figura 12: Condicionamento de ácido.
Figura 13: Aplicaçao do sistema adesivo também em uma pequena area.
SPE,St.Paul,MN), posicionamento das restaurações provisórias e polimerizacao por 60
segundos. As restaurações sao polidas com discos e tiras de lixa.
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Figura 14: Fotopolimerizaçao com as restaurações em posiçao.
Figura 15: Com tiras de lixa 6 realizado o acabamento na area interproximal.
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0 paciente foi orientado quanto a funçao das restaurações provisórias e os cuidados
que devem ser seguidos, principalmente quanto a higiene.
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16

Figura 16: Restaurações provisórias logo após a cimentação.

Após sete dias o paciente retomou para realização de uma nova moldagem para sobre
os novos modelos ser confeccionado o enceramento para confecção da guia de silicone A
realização das restaurações definitivas.
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Figura 17: Restaurações provisórias após uma semana.
Figura 18: Enceramento realizado para moldagem da guia de silicone utilizada na restauração
definitiva.

19
Figura 19: Remoção das restaurações provisórias com lâmina de bisturi.
Figura 20: Após profilaxia colocação dos fios retratores.

20

17

22
21
Figura 21: t feita a proteção do dente vizinho com veda-rosca para a realização dos
procedimentos restauratórios separadamente.
Figura 22: Com a guia em posição é realizada a restauração.
Nessa sessão já podemos observar a nova forma do tecido gengival já em forma de
papila.
Na próxima consulta seguimos o seguinte protocolo: remoção das restaurações
provisórias; inserção dos fios retratores; condicionamento com Acido fosfórico 37% por 15
segundos; lavagem da area; aplicação do sistema adesivo (Adapter single Bond, 3M Espe,
St. Paul, MN); fotopolimerizacão 20 segundos; e realização das restaurações definitivas com
resina composta (supreme 3M ESPE,St. Paul, MN)) com uma guia de silicone

e

polimerização final por 60 segundos. Foi realizado a restauração do elemento 21, acabamento
e polimento e s6 então realizada a restauração do elemento 11 isso permite uma Area de
contato sem que ocorra a adesão das restaurações. 0 acabamento final é realizado com discos
e tiras de lixa (soft-lex Pop-On,3M ESPE, St.Paul,MN).
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Figura 23: Restauração definitava antes do polimento.
Figura 24: S6 então o outro dente é recoberto para repetir o processo restaurador.

24
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26

Figura 25: Ataque ácido.
Figura 26: Aplicaçâo do sistema adesivo.
Seguindo criteriosamente esse protocolo foi possível obter um excelente resultado
estético.
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28

30
29

Figuras 27, 28, 29 e 30: Resultado final.

2. DISCUSSÃO

Os diastemas nos dentes anteriores podem afetar acentuadamente a aparência do
sorriso.

Um aspecto muito importante no fechamento de diastema com resina composta é a
acomodação do tecido gengival nas ameias interdentais, e isso se toma muito mais dificil
quando temos diastemas amplos

Pode-se certificar através da literatura estudada e dos vários casos clínicos encontrados
da grande dificuldade, nesses casos, de se obter um tratamento esteticamente agradável
através apenas das restaurações diretas.
Quando realizado o condicionamento do tecido gengival para a formação da papila

dental através das restaurações adesivas provisórias, se toma muito mais fácil atingir um
resultado final estético adequado, tendo em perfeita harmonia os tecidos dentais e gengivais.
importante ressaltar que para se obter esse sucesso clinico é imprescindível o correto
diagnóstico e um criterioso plano de tratamento.

Aspecto que deve ser considerado na etapa do fechamento de diastema é a proporção
largura /comprimento dental, lembrando que largura visível de um dente ântero-superior não
deve exceder 80% do seu comprimento conforme Araujo Jr. et al. (2005) comenta que o não
cumprimento dessa proporção faz com que ocorra um desequilíbrio na proporção dos dentes
anteriores, fugindo totalmente do conceito de proporção áurea. (MAGNE, et al. 2003).
Nos casos onde os diastemas sac) muito amplos e ao fechar os dentes se tornam muito
largos,pode-se utilizar os recursos de ilusão de Ótica,isso consiste em alterar a 'area plana do
dente. (MORLEY, 2005).
Na realização do tratamento prévio ao restaurador, onde vão ser coladas as
restaurações provisórias deve-se ter atenção para que a compressão realizada no tecido
gengival seja a ideal.Suficiente para ocorrer uma modelagem sem causar inflamação,deve

ocorrer uma isquemia que desaparecerá em minutos. (GLAUSER, et al. 1998). Caso isso não
ocorra, avalia-se a necessidade de acréscimo de resina e repete-se o procedimento descrito,no
mesmo intervalo de tempo. (JACQUES, 2005). Deve-se também avaliar se existe a presença

de tecido para que o condicionamento gengival possa formar a papila interdental, para isso
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deve haver altura minima de 3 a Smm ( da crista gengival até a crista óssea) de tecido mole e
elástico ,que permita sua compressão e acomodação. (EDELHOFF, et al. 2002).

Outro aspecto importante é o posicionamento do ponto de contato entre os dentes.
A distância entre o ponto de contato até a crista óssea deve ser até 5 mm,para ocorrer a
formação de papila.Estudos comprovam que quando essa distancia é maior a 5 mm a
porcentagem de casos onde exista a presença de papila interdental é significante menor.
(TARNOW, et al. 1992).
Outro item que deve servir como requisito para a realização desse tipo de
procedimento é a higiene oral do paciente, esta deve ser excelente e as restaurações devem
apresentar um alto polimento para estarem livres de placas evitando assim algum tipo de
inflamação. (TRIPODAKIS, et al. 1990). Correndo-se o risco de perda do controle do
condicionamento gengival.

Para a certeza de um sucesso clinico nesse tipo de tratamento é imprescindível seguir
criteriosamente as etapas do protocolo.

CONCLUSÂO

Diante do caso clinico apresentado, pode-se concluir que a utilização de restaurações

provisórias

previamente as restaurações definitivas nos casos de fechamento de diastema

extensos ,com o objetivo de condicionar o tecido gengival induzindo-o a adquirir uma forma

papilar„além de contribuir para um excelente resultado estético final também facilita ao

cirurgião dentista A realização das restaurações (acomodação do material restaurador embaixo
do tecido gengival).
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